Uchwała nr 20/2014
Rady Wydziału Nauk Biologicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 lutego 2014 r.
w sprawie szczegółowych odniesień do Regulaminu Studiów w UWr
(korekta uchwały RW nr 270/2013)

Rada Wydziału wprowadza poprawkę w § 20 ust. 1 uchwały nr 270/2013 Rady Wydziału Nauk
Biologicznych z dnia 23 września 2013 r.:
§ 20 ust. 1
O indywidualizację toku (programu) studiów (ITS) może ubiegać się student I i II stopnia
studiów, który w przypadku: studiów I stopnia zaliczył I rok studiów i jednocześnie osiągnął
średnią ocen nie mniejszą niż 4,500; studiów II osiągnął na studiach I stopnia średnią ocen
nie mniejszą

niż

4,500. Student

występuje do

Prodziekana

ds. dydaktycznych

w

przedmiotowej sprawie stosownym pismem. Indywidualny tok (program) studiów (ITS)
może polegać w szczególności na:
1. rozszerzeniu zakresu programu studiów, jeśli uzasadniają to względy wynikające
z aktywnego uczestnictwa w badaniach prowadzonych w ramach koła naukowego
(potwierdzonej przez opiekuna koła naukowego) lub tematyki pracy dyplomowej
realizowanej przez studenta (potwierdzonej przez opiekuna naukowego – promotora
pracy), jednakże przedmioty stanowiące poszerzenie ponad wymaganą programem
liczbę punktów ECTS, będą traktowane jako ponadprogramowe
2. uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego.
Prodziekan ds. dydaktycznych wyznacza opiekuna naukowego dla studenta, który wnioskuje
o indywidualizację toku (programu) studiów (ITS). Student wraz z opiekunem naukowym,
ustalają plan studiów, który musi spełniać wymagania, wynikające z ustaleń aktów
wyższego rzędu i podlega zatwierdzeniu przez Radę Wydziału. W trakcie indywidualizacji
toku (programu) studiów (ITS) dla studentów ze stwierdzoną niepełnosprawnością będą
brane

pod

uwagę

niepełnosprawności.

potrzeby

studentów

W szczególności

wynikające

ułatwienia

te

z

będą

charakteru
dotyczyć:

i

stopnia

tej

eksternistycznego

zaliczenia ćwiczeń, indywidualnego przeprowadzania egzaminów, elektronicznego kontaktu z
prowadzącymi.

Jeśli

stwierdzonej / występującej

istnieją

uzasadnione

niepełnosprawności

przesłanki

Prodziekan

ds.

wynikające

ze

dydaktycznych

może

zezwolić na indywidualizację toku nauczania od I roku studiów pierwszego stopnia i / lub
odstąpić od spełnienia warunku uzyskania średniej ze studiów na poziomie 4,500.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Wydziału Nauk Biologicznych

